
Angelholms
kommun

SAM MANrnÄO rspRoToKoLL

Sammanträdesdatum 2021, -03 -1 0

I(ommunrevisionen

Plats och tid Digitalt via Teams, 2021-03-10, kl. 16:30- 20:00

Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande
Oskat Funes Galind<r
Ingemar Olsson
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde
Rolf Ekberg
I(urth Engwall
Ragnar Steen
Gunilla Hildestrand

Ovriga närvarande: Staffan Broddesson, ordf -iliö- och tillståndsnämnden samt
,{ndets Davidsson, 1:e vice ordf miljö- och tillståndsnämnden,
ñ1'
50u
I{ristina Magnusson, kommunditektör, $ 23

Lena Östblom, HR-chef, Filippa I(urdve, chef hur.'uduppdrag
hälsa samt Björn I(lemedsson, verksamhetchef
huvuduppdrag hälsa, $ 24
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera: Oskar Funes Galindo Paragrafer: S 20 - S 30
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I(ommunrevisionen

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är iusterât. Justedng har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: I{ommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2021-03-10

Datum föt anslags uppsättande:

l)atum för anslags nedtagande:

Förvadngsplats föt protokollet:

Underskrift

2021- 03 .Tat

2tJ21_ 011 _ 20

Stadshuset i Ängelholm
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Ängelholms SAM MANTRÄoeSpROTO KOLL

Sammanttädesdatum 2021 -03 -1 0

I(ommunrevisionen

5 20 Mötets öppnande
Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frâgzn om jäv föreligger angående dagens ätenden vilket
inte var faliet.

I(ommuntevisionen beslutar
att notera informationen

S 2l Justering
I{ommunrevisionen b eslutar
att utse Oskar Funes Galindo till att justera dagens protokoll

S 22 Möte med miljö- och titlståndsnämnden
Möte med mdiö- och tillståndsnämnden enligt sfuskild dagordning.

I(ommunrevisionen b eslutar
att notera informationen

5 23 lnformation
Information från Iftistina Magnusson som fu ny kommundirektör i kommunen.

I(ommuntevisionen beslutar
att notera informationen

S 24 lnformation
Infotmation fränLena Östblom angående aktuella fràgor inom personalområdet.
Information från Filippa l(urdve samt Bjöm l(lemedsson angående aktuella frågot rnom
hur,'uduppdraghäIsa.

I(ommunrevisionen beslutar
att îoter^ informationen
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S 25 Granskning av samordning kring barn och unga med behov av
samordnade insatser
polsligget utkast avseende granskningsrâpport samotdning kring barn och unga med behov
av samordnade insatser.

I(ommunrevisionen beslutar
att rapporten avseende granskning av samordoirg kring barn och unga med behov av
samordnade insatset ska översändas till kommunfullmäktige och familje- och
utbildningsnämnden. I(ommuntevisionen önskar svar frän familje- och utbildningsnämnden
senast till den 31 ma|

S 26 Lekmannarevision
Revisionens sammankallande informerade om aktuella fuägor i de kommunala bolagen.
Noterades att Bengt Sävström och Ragnar Steen har blivit utsedda som lekmannarevisorer i
holdingbolaget Angelholm Flygplats AB.

I(ommunrevisionen b eslutar
att notera informationen

Föreligger utkast avseende granskning av intern kontroll inom AB Ångelholmshem och AB
Ängelholmslokaler.

I(ommunrevisionen beslutar

^tt 
r^pporten avseende granskning av intern konttoll ska översändas till kommunfullmäkuge

och styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. I(ommunrevisionen
önskar svar frän sfyrelsen för,{,8 Ängelholmshem och ÅB Ängelholmslokaler senast till den
31maj.

S 27 Omvärldsbevakning
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC: s omvärldsbevakning.

I(ommunrevisionen beslutar
att noter¿- informationen

u
Just. sþ. IJtdragsbestyrkande



Ängelholms sAMMANTRÄoespRoroKoLL

kOmm[n Sammanträdesdatum 2021-03-10

I{ommuntevisionen

5 28 Revisionsplan
I nformation om p ågående granskningar lämnade s

I(ommunrevisionen beslutar
att noter¿- in formationen

Föteligger förslag att en projekçlan avseende gtanskning av VA-verksamheten tas fram till
rnaj mänads sammanträde.

I(ommunrevisionen beslutar
att en projekçlan tas fram enligt ovanstående förslag

5 29 Rapporter
ÖF - ingen utbildning för ställföreúädare under tu 2020 pga pandemin
FUN - budget i balans, ökad andel elever med behörighet till gymnasium.
NOS - redovisning av kö till särskilt boende
Beredning 1-nytt uppdrag för medborgardialog
Beredning 2 - social hållbarhet

I(ommunrevisionen beslutar
att noteta in formationen

S 30 övrigt
Föreligger ekonomisk rapport avseende revisionen per februari månad.

Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
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